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ً
الكونغر�س ّ
تحول كبرى في المنطقة»
يندد ونتنياهو اعتبره «خط�أ
تاريخيا» وال�سعودية �شككت به ...والأ�سد ر�آه «نقطة ّ

اتفاق «كوبورغ» ...ظريف �إيران يفتح بوابات طهران �إلى العالم
بعد مفاوضات شاقة استمرت  12سنة ،ظهرت إلى النور خطة
العمل المشتركة الشاملة بين إي��ران والسداسية ،وبينما أذعن
الغرب لقوة الدبلوماسية اإليرانية ومنطقها السليم واعترف بحقوق
الشعب اإليراني النووية ،ستلتزم طهران بموجبه بوضع قيود على
برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
ففي واحدة من أطول المفاوضات خالل القرن الماضي والتي
حطمت األرقام القياسية تم اإلعالن التاريخي لالتفاق ،وفي رمزية
الفتة اختير مبنى األمم المتحدة في فيينا لإلعالن ،لكي يدخل هذا
االتفاق رسميا ً التاريخ.
وكان من أهم النقاط التي جرى بحثها وشكلت عقبة رئيسية
خاصة في األسبوع األخير من المفاوضات ،قضية مسودة قرار
مجلس األم��ن ،وهو ما كان موضع بحث شديد وش ّد وجذب بين
إيران والواليات المتحدة والمجموعة الغربية.
إن أهمية هذا القرار تأتي من كونه سيلغي كافة قرارات مجلس
األمن الدولي السابقة التي فرضت عقوبات على إيران ،وسيحدد
خريطة طريق لتنفيذ االت��ف��اق بين إي���ران و ،1+5وسيعترف
بالبرنامج النووي اإليراني باعتباره برنامجا ً سلمياً.
صحيح أن إي��ران قبلت ببعض القيود لكن منشآتها النووية
كافة ابتداء من فوردو ونطنز ومجمع آراك للماء الثقيل ويوسي اف
اصفهان ومفاعل طهران لألبحاث ،ستواصل عملها ،والقيود لن تؤثر
في تطور البرنامج النووي اإليراني بخاصة في مجال األبحاث.
وتبين أن هناك إنجازا ً كبيرا ً بالنسبة إلى إيران في مجال األبحاث
على أجهزة الطرد المركزي من اآلجال المتطورة الرابع والخامس
والسابع وحتى الثامن ،والتي كانت موضع نقاش شديد بين
طهران والغرب لكن إيران استطاعت أن تنتزع حقها في مواصلة
األبحاث على هذه األجهزة التي تعتبر األكثر تطوراً.
والالفت أن االتفاق سيضم ملحقات عدة ،والنص الرئيس سيكون
في مئة صفحة ،وهناك خمس ملحقات تحدد طبيعة البرنامج
النووي اإليراني ،وخريطة طريق لرفع العقوبات عن إيران ويضم
اتفاقات فرعية بين إيران ومجموعة الست.
العقوبات كافة التي تشمل حظر التسليح اإليراني ستكون

ضمن أطر زمنية محددة ولن تكون على شكل عقوبات وإنما قيود،
وستبقي على برنامج التسلح لفترة محددة ،ربما لعامين بحسب
بعض التسريبات.
وتعتبر إيران البلد األول الذي فرضت عليه عقوبات تحت الفصل
السابع ،وها هي تخرج منه دون مفاوضات ومن دون مواجهة أو
حرب ،وأهم النقاط التي سترد في االتفاق هي رفع العقوبات المالية
والتجارية واالقتصادية كافة عن إيران منذ اليوم األول من تنفيذ
االتفاق.
وفي تصريح بعد توقيع االتفاق من قبل وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف والممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،اعتبر الرئيس األميركي بارك
أوباما أن العالم أصبح أكثر أمنا ً بعد توصل إيران والدول الكبرى
إلى اتفاق نووي تاريخي .فيما قال نظيره اإليراني حسن روحاني
إن بالده حققت كل أهدافها من خالل االتفاق.
وتباينت ردود الفعل الدولية على توصل السداسية وإيران إلى
االتفاق النووي .ففي وقت رحب معظم الدول باالتفاق التاريخي،
عارضته «إسرائيل» بشدة وأعربت السعودية عن شكوكها بشأنه.
وفقد صف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو االتفاق بشأن
برنامج طهران النووي بالخطأ التاريخي .بينما ق��ال مسؤول
سعودي« :إذا منح االتفاق تنازالت إليران فإن المنطقة ستصبح
أكثر خطورة».
واعتبر الرئيس الروسي فالدمير بوتين أن االتفاق اعتمد على
قاعدة القانون الدولي .وقال« :إن العالم تن ّفس اليوم الصعداء».
أما الرئيس السوري بشار األسد فقد رأى في االتفاق النووي «نقطة
تحول كبرى في تاريخ إيران والمنطقة والعالم».

خالصة االتفاق

تمت كتابة هذا االتفاق مع التزام األطر والثوابت والخطوط الحمر
المحددة من إيران .وتم تحقيق المكاسب التالية على صعيد حفظ
اإلنجازات النووية ،ورفع الحظر.

البنود التي ترد تباعاً ،هي خالصة لبرنامج العمل المشترك بين
إيران ومجموعة  ،1+5الذي تم التوافق عليه بين الجانبين:
 القوى الكبرى تعترف بالبرنامج النووي اإليراني السلمي،وتحترم حقوق الشعب اإلي��ران��ي النووية ف��ي إط��ار القوانين
والمعاهدات الدولية.
 البرنامج النووي اإليراني السلمي الذي تم التسويق له منخالل قلب الحقائق بأنه يشكل تهديدا ً للسالم واألم��ن العالمي،
يتحول إلى موضوع للتعاون الدولي مع سائر ال��دول في إطار

هوالند :على طهران تقديم الم�ساعدة
لإنهاء الأزمة ال�سورية

القد�س تناديكم

عمر زين



احتلت «إسرائيل» القدس عام  1948وبدأت حملة تهويدها (األرض
واإلن��س��ان) في أعقاب ع��دوان ح��زي��ران  ،1967وأعلنت السلطات
الصهيونية المحتلة في  30تموز  1980ان القدس عاصمة أبدية
موحدة للكيان الصهيوني مخالفة بذلك احكام وقواعد القانون الدولي
االنساني الذي ينظم العالقة بين المحتل والسكان االصليين لالقليم
المحتل وبخاصة المادة  56من اتفاقية الهاي  1907والمادة  49من
اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
لقد ص��درت ق��رارات عدة عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة
كان اولها القرار الرقم  2253في  4تموز  1967الذي اعتبر الكيان
«االسرائيلي» قوة احتالل وعليها الخروج من القدس ،وص��در عن
مجلس األمن القرار الرقم  242الذي يقضي باالنسحاب من االراضي
المحتلة في عام  1967بما فيها مدينة القدس ،وقد دعا بعده القرار
الرقم  252الصادر في  21أيار « 1968إسرائيل» الى إلغاء جميع
إجراءاتها الهادفة الى تغيير وضع القدس.
وتوالت قرارات مجلس األمن التي تدين االستيطان وتدعو «إسرائيل»
الى تفكيك المستوطنات والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها
في االراضي العربية المحتلة بما فيها القدس كالقرار الرقم  465الصادر
في  1آذار  1980والقرار الرقم  476الصادر في  30حزيران  1980الذي
أعلن بطالن اإلجراءات التي اتخذتها «إسرائيل» لتغيير طابع القدس.
إال أنّ «إسرائيل» تضرب بعرض الحائط كل ما تقدم وعليه ما هي
مسؤوليتنا تجاه ك ّل ذلك.
الجواب على هذا السؤال ،انّ المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا ً وال
يمكننا كأفراد ان نحدّد واجباتنا تجاه قضية القدس بر ّمتها اال اننا نرى
اإلحاطة باألمور التالية:
(التتمة ص)14
 عضو المكتب الدائم التحاد الحقوقيين العرب

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند في كلمة لمناسبة احتفال
فرنسا بعيد الجمهورية إن على
إي��ران أن تبين للعالم والمجتمع
الدولي أنها جاهزة لتقديم المساعدة
إلنهاء الصراع السوري.
وأضاف هوالند أن الخطوة األولى
لوضع ح ّد لألزمة السورية تكمن
رحيل الرئيس السوري بشار األسد،
الذي يتلقى دعما ً من طهران ،منوها ً
إلى أن األس��د يتحمل مسؤولية ما
حصل على األراضي السورية.
وأشاد الرئيس الفرنسي باالتفاق
النووي الذي تم التوصل إليه بين
إي��ران والسداسية ،وش��دد على أن
إيران ستصبح قوة مالية كبيرة في
إشارة لألموال المجمدة التي سترفع
القيود عنها« ،يجب أن نكون يقظين
للغاية إلى ما ستكون عليه إيران
بعد اآلن».
جاء ذلك في وقت بعث الرئيس
األسد برقيتي تهنئة إلى السيد علي
الخامنئي قائد ال��ث��ورة اإلسالمية
ف���ي إي�����ران وال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي
حسن روحاني لمناسبة التوصل
إل��ى االت��ف��اق النهائي ح��ول الملف
النووي.
واعتبر األسد في البرقية أن هذا

االتفاق هو تتويج لصمود الشعب
اإليراني بكل أطيافه وتوجهاته في
وجه العقوبات الظالمة ،مؤكدا ً أن
هذا االتفاق يعتبر نقطة تحول كبرى
في تاريخ إيران والمنطقة والعالم.
وأض�����اف ال��رئ��ي��س ال���س���وري:
«نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ستتابع وبزخم
أكبر دعم قضايا الشعوب العادلة
وال��ع��م��ل م��ن أج���ل إح��ل�ال السلم
واالستقرار في المنطقة والعالم».
ميدانياً ،فجرت وحدات الهندسة
ف��ي الجيش ال��س��وري نفقا ً كبيرا ً
للمجموعات المسلحة بطول 350

�ضبط كمية �أ�سلحة كبيرة �أنزلها ال�سعوديون لـ «لقاعدة» في لحج

الجي�ش اليمني ي�ستعيد «ر�أ�س عمران» ...ويق�صف جيزان
استعاد الجيش واللجان الثورية
في محافظة عدن مواقع في منطقة
رأس ع��م��ران بعد م��ع��ارك عنيفة.
وحسب موقع «فجر اليمن» أوضحت
المصادر العسكرية ان رجال الجيش
وال��ل��ج��ان ال��ث��وري��ة ش��ن��وا هجوما ً
مباغتا ً قبل ساعات على المواقع التي
تمركزت فيها مليشيات «القاعدة»
واالصالح مسنودة بغطاء جوي من
قبل طيران العدوان السعودي.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر ان الجيش
واللجان الثورية أستعادا التمركز
والسيطرة على تلك المواقعُ ،ملحقين
ب��ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر خ��س��ائ��ر بشرية
ومعنوية رغم االسناد الجوي لطيران
العدوان.
قتل عشرات المسلحين في معارك
مع الجيش اليمني بمدينة تعز جنوب
اليمن حيث خ��اض الجيش معارك
عنيفة مع المسلحين في محيط جبل
جرة وشارعي الستين والخمسين
ومحيط السجن المركزي في تعز.
كما شهدت مدينة عدن مواجهات
بين الجيش اليمني والمسلحين في
مناطق البريقة والمنصورة وبير احمد.
وذكرت مصادر يمنية أن الجيش
اليمني وال��ل��ج��ان ال��ث��وري��ة أطلقا
صواريخ باتجاه البوابة الغربية

لمنطقة الخوبة في محافظة جيزان
جنوب السعودية.
وفي جنوب اليمن ايضا ً بمحافظة
لحج ،أحبط الجيش اليمني واللجان
الثورية عملية تهريب اسلحة نوعية
ك��ان��ت ف��ي طريقها ال��ى الجماعات
المسلحة.
وأعلنت مصادر أمنية أن قوات

الجيش مسنودة باللجان الثورية
أحبطت عملية تسليم كميات كبيرة
من األسلحة التي أنزلتها الطائرات
السعودية للميليشيات المسلحة
وتنظيم القاعدة في مدينة الحوطة
بمحافظة لحج جنوب اليمن.
وشملت شحنة األسلحة صواريخ
ح��راري��ة م��ض��ادة ل��ل��دروع وع���ددا ً

م��ن ال��ح��ق��ائ��ب ال��م��ع��ب��أة بالذخائر
المخصصة ألنواع المدافع والبنادق
الرشاشة.
في السياق ذات��ه ،أعلنت حركة
«ان��ص��ار ال��ل��ه» مقتل زعيم جماعة
«داع��ش» االرهابية في اليمن غرب
العاصمة صنعاء.
(التتمة ص)14

مترا ً جنوب مدينة الزبداني ،في
حين واص���ل الجيش والمقاومة
عملياتهما العسكرية في الزبداني
واستهدف الطيران الحربي السوري
تحركات المسلحين وتحصيناتهم
بعدد من الغارات.
وف��ي ت��دم��ر ،استهدفت وح��دات
الجيش تحركات لعناصر «داعش»
اإلره��اب��ي ف��ي قريتي أب��و طوالة
وم��ره��ط��ان وش��م��ال ق��ص��ر الحير
الغربي ،ما أسفر عن تدمير سيارات
م���زودة ب��رش��اش��ات ثقيلة محملة
بأسلحة وذخ��ي��رة ك��ان��ت تحاول
الوصول إلى محيط المدينة.

المعايير الدولية.
 اعتراف األمم المتحدة بإيران كدولة تمتلك القدرات النوويةالسلمية ،ومنها دورة الوقود والتخصيب.
 التحول الجذري في تعامل مجلس األمن مع إيران بعد صدورقرار مجلس األمن تحت المادة  25من ميثاق األمم المتحدة ،مع
اإلش��ارة إلى البند  41وتحديدا ً البنود الخاصة بإلغاء الحظر
السابق عن إيران.
(التتمة ص)14

رهاب النووي ي ّ
ُعزز
التحالف التركي ـ القطري؟
نيبال هنيدي
صباح لم يكن وقعه كباقي األيام على األمير القطري الذي استفاق
على إثر تكلل االتفاق النووي بانتصار كبير ،دفعه للمسارعة بزيارة
مفاجئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،باحثا ً عن قشة يستنجد
فيها ما بقي من األنفاس األخيرة.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى تركيا والتقى أردوغان في
اسطنبول في زيارة لمناقشة عدد من القضايا اإلقليمية وعلى رأسها
سورية والعراق واليمن وليبيا ،وذلك كله في إطار اتفاق التعاون
العسكري التركي -القطري الموقع في أنقرة في كانون األول ،2014
والذي اعلنت تركيا سريانه في الثامن من الشهرالماضي ،واالتفاق
يتضمن التعاون في مجاالت التدريب العسكري والصناعة الدفاعية
ومكافحة اإلرهاب ،في خطوة ترفع مستوى العالقات بين الحليفين
االستراتيجيين.
اختالف التفاهم ال يفسد للسياسة قضية ،فالتفاهم العسكري
العالقة له بذلك المبرم أخيرا ً بين تركيا والسعودية بعد حديث
الرياض عن انشاء «ق��وات مشتركة» ضمن إع��ادة هيكلة التحالف
األميركي في المنطقة ،أو االتفاق المبرم بينها وبين أميركا بشأن
تدريب وتجهيز ما يسمى بـ «المعارضة المعتدلة» في سورية ،إال
أنه يتمخض عن تداعيات مشتركة محورها االتفاق النووي الذي كان
بمثابة شيزوفرينيا إقليمية بعد أن ألقى بظالله على الخط السياسي
التركي ،في محاولة للهروب إلى األمام واستباق تحركات المجموعة
السداسية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل يمكن الفصل بين محاور
التفاهمات التركية في ظل إع��ادة ترتيب المصالح اإلقليمية
والدولية في المنطقة وسعيها الحثيث إلى أن تكون الالعب
األب���رز فيها؟ وم��ا ه��ي الغاية األردوغ��ان��ي��ة م��ن توقيع اتفاق
عسكري مشترك مع حليف بحجم قطر تمسك تركيا بخيوط
تموضوعاته؟
(التتمة ص)14

طرابل�س تطالب تون�س بالتن�سيق معها
في م�س�ألة الجدار
وجهت الحكومة الليبية الموازية
الموجودة في طرابلس ،للسلطات
التونسية تحذيرا ً من عدم التنسيق
معها في ما يتعلق بتأمين الحدود
بين البلدين.
وقالت الحكومة غير المعترف بها
دوليا ً في بيان إن «أي إجراء يخص
تأمين الحدود بين البلدين ينبغي
أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق وإن
أي إجراء أحادي ال يحقق االستقرار
واألم��ن المنشود» .وأض��اف البيان:
«ندعو السلطات التونسية إلى مزيد
من الحوار والتنسيق مع السلطات
الليبية لتأمين الحدود بين البلدين»،
واتهم تونس بـ«المماطلة».
وكان رئيس الحكومة التونسية
ال��ح��ب��ي��ب ال��ص��ي��د أع��ل��ن األس��ب��وع
الماضي تسريع عملية بناء «جدار
ترابي وراءه خندق» على جزء من
الحدود بين تونس وليبيا.
وأوضح أن السلطات اتخذت قرارا ً
بإقامة هذا الجدار وشرعت في بنائه
بعد مقتل  21سائحا ً أجنبيا ً في هجوم
استهدف في  18آذار الماضي متحف
باردو وسط العاصمة تونس.
وكانت تونس أعلنت أن منفذي
هجوم متحف باردو ،والمهاجم الذي

قتل  38سائحا ً أجنبيا ً في هجوم
برشاش كالشنيكوف على فندق في
سوسة ،تدربوا في ليبيا.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال بلحسن
الوسالتي الناطق الرسمي باسم
وزارة الدفاع إن الجيش شرع منذ
 10نيسان في بناء «ج��دار ترابي
وخندق» بطول  186كم على الحدود
مع ليبيا ،متوقعا ً استكمال البناء
«نهاية .»2015
وتشهد ليبيا صراعا ً على السلطة

منذ إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق عام
 2011وانقسام البالد بين سلطتين،
حكومة يعترف بها المجتمع الدولي
في الشرق ،وحكومة مناوئة لها تدير
العاصمة منذ آب  2014بمساندة
ت��ح��ال��ف ج��م��اع��ات مسلحة تحت
مسمى «فجر ليبيا».
وترتبط ت��ون��س وليبيا بحدود
برية مشتركة تمتد على نحو 500
ك��م ،ي��ج��رى عبرها تهريب السلع
والمحروقات واألسلحة والمخدرات.

همزة و�صل
ابت�سامة ظريف
نظام مارديني
ال ش ��يء ي�ش�ب��ه ابتسامة
المنتصر ،فما بالك بابتسامة
ظ ��ري ��ف إي� � ��ران وه� ��و يوقع
اتفاقه النووي مع موغريني
في أرض الموسيقى ،وذلك
بعد عقد ونيف من الظلم لحق
بشعبه ووطنه؟!
م��ن ح��ق ظ��ري��ف ان تكون
ابتسامته بحجم هذا االتفاق
التاريخي ال��ذي يضع إيران
في مصاف ال��دول االقليمية
ال��ع��ظ��م��ى ،وه� ��ي ابتسامة
شاهدنا تداعياتها على تلك
ال��وج��وه ال�س��وداء في كل من
دولة االحتالل «اإلسرائيلي»
وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ح �ت��ى ك ��ادت
هاتان الدولتان تعلنان الحداد
العام.
وب �ع��د ...الثوابت الوطنية
بالنسبة الى ظريف المبتسم
اب�ت�س��ام��ة ال�م�ن�ت�ص��ر ،ليست
م�ج��رد ابتسامة ع��اب��رة تطل
على المنصات او المنتديات،
أو س �ل �ع��ة ت� �ب ��اع وت �ش �ت��رى
ف��ي «س ��وق ال��خ��ردة» ،وإنما
ه ��ي ح ��ب م� �ق ��دس واع� �ت ��زاز
أصيل واعتداد بجذر حقيقي
متأصل في النفوس المؤمنة
وال� � �ت � ��زام م��ب��دئ��ي أخ�ل�اق��ي
وديني ال مساومة عليها.
ال��وط �ن �ي��ون الحقيقيون،
ك �م��ا ظ��ري��ف ال �م �ب �ت �س��م ،هم
غير الذين يتاجرون بالوطن
وي��ب��ي��ع��ون م��واق��ف��ه��م على
ط �ب��ق م ��ن ذه� ��ب ف ��ي مقابل
ح �ف �ن��ة دوالرات خ �ض��ر او
يميلون حيث تميل المواقف
ال�س�ي��اس�ي��ة وي�ص�ف�ق��ون لكل
ناعق!
ال أري���د ه�ن��ا س ��وى إفهام
ال �ب �ع��ض م �م��ن ي �غ��رد خ ��ارج
ال�س��رب وال يك ّل أو يمل من
العزف على الوتر «الخياني»
غ �ي��ر م� �ب ��الٍ او ع � ��ارف ب��أن
االرتماء في احضان اآلخرين
ه��و بيع ل�ب�لاده��م ف��ي المزاد
العلني واذا ما ضاعت البالد
ألي
ف�ل�ا ش ��رف وال ك��رام��ة ٍ
كان.
باألمس امتدت يد ظريف
مرفقة بابتسامته العريضة
أثناء توقيع االتفاق النووي
لتصفع وجوها ً ودوالً عديدة
في المنطقة كل تاريخها مبني
على شراء الذمم.
إذا ك� ��ان� ��ت ال� �س� �ع ��ودي ��ة
و»إسرائيل» شككتا باالتفاق
النووي ،بعد عقد من الصبر
اإلي��ران��ي وت�ح� ّم��ل العقوبات
وغ��ط��رس��ة ال� �غ���رب ،فكيف
ستكون حالهما بعد ابتسامة
ظريف ،فهل ستصيب منهما
مقتالً؟
لعب ظريف م��ع مجموعة
( )1+5ل �ع �ب��ة «الغميضة»
ك�م��ا يلعبها األط��ف��ال ف��ي ما
بينهم حين يبدأ أحدهم بالعد
ووج �ه � ُه ع�ل��ى ال�ح��ائ��ط بينما
تختبئ بقية األطفال ،وبعدما
ينتهي من العد يذهب للبحث
عنهم وع�ن��دم��ا ي��رى أحدهم
يلقي القبض علية ويقول له
«مسكتك» ،وهنا مسك ظريف
لحظة الحقيقة الدبلوماسية
بمهارة ألعاب الجيل الطفولي
الذي كان يمأل الكون سالماً،
ول �ع �ب��ة ظ��ري��ف ع �ك��س لعبة
«ال �غ �م �ي �ض��ة» األم �ي��رك �ي��ة ،إذ
ل �ع �ب��ت واش��ن��ط��ن ع �ل��ى وت��ر
اإلره � ��اب م��ع إي � ��ران ،وه��ذه
لعبة «غميضة خبيثة» كادت
تدفع المنطقة إلى المجهول،
غير ان ابتسامة ظريف أكدت
«إذا الشعب يوما ً أراد الحياة
 /فال بد أن يستجيب القدر».
بقي ان نعرف م��ا اذا كان
َ
ف ��ي وس� ��ع ه� ��ذا االت� �ف���اق ان
ي �ح��دث ت��ح��والً أك �ث��ر عمقاً،
ليكون انطالقة لحوار اوسع
ن �ط��اق �ا ً ب �ي��ن ط� �ه ��ران ودول
المنطقة؟
َم ْن يع ْ
ِش ي َر.

